
VLADIMIR LEVI

De psychologia vulgaris

Vladimir Levi Enesemuutmise kunst (eesti tõlkes 1987) käsitleb muuhulgas olmekonflikte. 

Nõukogude  ajal  elanud  on  kokkupuutunud  või  kuulnud  suitsu-või-kella-küsimisega 

algavatest tülitamistest tänavatel, mis juhatavad sisse peksu. Eesti keeles on see tuntud 

“filtriga  või  filtrita” nime  all,  milles  väljendub  nii  psühholoogiline  kaitse  –  vastaspool 

asetatakse  valiku  ette  –  kui  ka  igasuguse  vastamise  mõttetust.  Sõltumata  variantide 

hulgast  lõpeb  kokkupuude  ikkagi  peksuga.  Levi  ei  vaatle  neid  kriminaalsest  või 

sõjanduslikust  aspektist  vaid  kui  psühholoogilist  nähtust,  liigitades  need  mängu 
kategooriasse.  Sealt  lähtub  ka  terminoloogiline  struktureerimine  –  stsenaariumi, 
rollikutse ja ootevälja varal.

Ta väidab end olevat neid inimesi teaduslikult uurinud, siiski jõdmata küsimuseni, miks on 

vaja neil inimestel luua enne tegevust psüühiline kontakt, kuna kontakti loomata peksab 

vaid segane. Miks tunneb peksja end psühholoogiliselt blokeeritud, kui ta ei saa alustada 

dialoogi  ja suruda vastaspoolt  kohustuja rolli?  Miks on vajalik  luua  nõude (õiguse) ja 
vastutuleku  (kohustuse)  situatsioon?  Leida  põhjused,  võibolla  kasutada  selleks 

väärikuse  ja  väärsuse  mõisteid.  Täisväärtuslik  inimene  ei  vaja  sellist  mängu.  Millist 

puudujääki  üritab agressor kompenseerida,  selles on küsimus! On ilmne, et  tülitaja on 

seesmiselt  ebakindel,  seisund,  mis  on  igati  korrektselt  kirjeldatud  alaväärsuse varal. 

Selliste olukordade puhul, kus algataja kavatsused võivad olla esimese küsimusega antud, 

aitab vastutulemine vaid agressorit. Minu elu ei ole sellised peksasaamise stsenaariumid, 

erinevalt Levi’st, ilmestanud, olen nüüdseks juba üle 20 aasta tegelenud võitluskunstidega 

ning ka võrrelnud end maailmatasemel professionaalsete sõdurite füüsilise valmisolekuga 

– mulle  pole  kunagi  olnud probleemiks käsitsivõitlus,  isegi  kui  vastaseid on mitu,  vaid 

arvulise  ülekaalu  korral  mõne instrumendi  (nuga vmt)  kasutamine aga ka  vastaspoole 

(grupi) asümmeetrilisus (ilmsed äbarikud, naised, lapsed, alaealised).

Aastaid tagasi, võib-olla oli see 2003.aastal, kõndisin südaööl Tartus põiki üle Toomemäe, 

tegin seda mingil perioodil, tegelikult, tihti, kui Püssirohu keldri katusel, seal, kus Raekoja 

kell  on  selgelt  näha,  seisis  kaks venekeelset  noort  mees – kergemad,  nooremad, ent 

ilmselt  vähetreenitumad –  ja  üks  küsis  neist  kella!  (Ei,  see ei  olnud see kord,  kui  K. 
Piirimäe,  professor  Piirimäe poeg,  mind otsustas treppidest  laskumise ajal  kivikestega 
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loopida  –  EÜS  konvent  oli  remondi  ajal  mõnda  aega  vanas  anatoomikumis  ja  meie 

kangelane oli õhtusest vahetusest vmt teel ema juurde).

Arvate, et vastasin või osutasin Raekoja kellale? Ei, ma kõndisin edasi. Mõnda aega oli 

tegelane  nõutu.  Seejärel  kõndis  ja  hüüdles  ta  koos  ähmis  sõbraga  mööda  kallakteed 

Vallikraavi tänavani mul järel, kuni  uulitsa vastaspoolel treppidel laskuv, segadusse

 sattunud  öine  jalutaja  sellele  vastas.  Naljakas  oli.  Oleks  tülitaja  mul  nn  varrukast 

haaranud,  poleks  hiljem  olnud  mittemingisugust  küsimust  ega  vaidlust,  kes  põhjustas 

konflikti  või  millised  olid  kavatsused.  Sellised  initsiatiivihaaramised  ja 

stsenaariumikatkestused, mida Levi välja pakub, nagu tohter, miilits või kurt (lk 193-2003), 

on  täiesti  ülearused,  sest  aitavad vallandada  psüühilist  päästikut.  Kõige  olulisem on 

füüsiline  valmisolek,  ehkki,  nagu  osundatud,  kui  tülitajaid  on  mitu,  siis  tavainimesele 

sobilikum lahendus  seisneb  aeroobses  treenituses  mitte  “karate  või  sambo  tundides”. 

Selliseid  olukordi  saab  käsitleda  kas  õiguslikust  või  sõjanduslikust  aspektist. 

Mitmikrünnaku puhul jääb üle ainult viimane ning relva kasutamine (bruce-leelik noorus ei 

saa ju igavesti kesta) peab olema kiire, täpne ja tõhus.

Studia Cartesiana Estonica (2011)
2


